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Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 13/19 Одржавање и
поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац
ПИТАЊA:
Поштовани,
Сходно члану 63. став 2. ЗЈН, у прописаном року више од пет дана пре истека рока
за подношење понуда, тражимо од вас додатно појашњење у вези горе поменуте јавне набавке.
Наиме расписали сте следеће
Додатни услови
1. Финансијски капацитет
1. Да је у претходним годинама (2016, 2017. и 2018.) остварио укупан приход у
износу од најмање 10.000.000,00 динара по свакој години и да је имао
остварену нето добит у свакој години
Доказ: Биланс успеха и биланс стања за 2016,2017 и 2018. годину.
-Финансијски капацитет, као доказ се тражи биланс стања и биланс успеха за 2016,2017 и
2018 годину. Како је рок за предају финансијских извештаја за статистичке потребе
28.02.2018.године, а који су законски подложни изменама и нису релевантни све до коначне
предаје АПР-у 30.06.2019.године и добијање потврде да су исти предати исправни, сматрамо
да овај доказ није релевантан за приказивање оствареног пословног прихода и да не треба да се
захтева као доказ већ да се тражи биланс стања и биланс успеха за 2015, 2016 и 2017.
2.Пословни капацитет
Да је у претходном периоду (2016, 2017 и 2018. године ) извео грађевинске радовена
одржавању и поправци коловозне конструкцијекоји су слични радовима из предмета јавне
набавке у износу од 10.000.000,00 динара.
Доказ: Потврде наручилаца, Фотокопије уговора о реализацији
послова, фотокопије окончаних ситуација.
Питање: Да ли потврда за референцу мора да буде оригинална из конкурсне
документације или може да буде било која ако садржи све податке који садржи и потврда из
конкурсне документације,како се неби излагали додатним трошковима

ОДГОВОРИ:
Поштовани,
1. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације.
2. Наручилац прихвата потврду за референце која може бити на другом обрасцу
уколико садржи све елементе из потврде из предметне конкурсне документације.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 13/19 Одржавање и поправка коловозне
конструкције на територији општине Лајковац
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